
Szálláshely-szolgáltatási tevékenységben bekövetkező adatváltozás
(a 239/2009. (X. 20.) Kormányrendelet alapján)


Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály Vállalkozás-ellenőrzési és iktató csoport (9400 Sopron, Új utca 12.)
Telefon: 99/515-152 Email: igazgatas@sopron-ph.hu
Fax: 99/311-445 Elektronikus kapcsolattartás:
KRID azonosító: 106003110 rövid név: SMJVPH


A kérelmet gazdalkodó szervezet esetében (egyéni vállalkozó, Bt. Kft., Zrt) esetében kizárólag elektronikus úton, az e-papír szolgáltatás használatával (https://epapir.gov.hu, témacsoport: önkormányzati igazgatás, ügytípus: kereskedelmi ügyek, címzett: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata), vagy cégkapuból lehet benyújtani. 

A szálláshely-szolgáltató adatai:                                                  
1.1. Jogállása:  1. Jogi személy (Kft. Zrt. Bt. Kkt. stb.)  2. Egyéni vállalkozó  3. Magánszemély

1.2. Neve:………………….………………………………………………….……………………………………

1.3. Vállalkozó székhelyének címe / Magánszemély lakcíme:
 …………………………………………………………………………………………………………

1.4. Telefonszáma:………..………………………… email címe:……………………………………………

1.5. Cégjegyzékszám / Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: 

..................................................................................................................................................................
1.6. Statisztikai számjele: ---

1.7. Magánszemély esetében adóazonosító szám: 

1.8. Képviselő / meghatalmazott neve:……………………………..……telefonszáma:……………………..


2. Az adatváltozás:

A  SOPRON …………...………..…….....................…utca……..…..házszám....... em........ ajtó (hrsz:…………………….……) alatti ………………………………………. típusú szálláshely-szolgáltatási tevékenység vonatkozásában kérem az alábbi adatválotzás(ok) nyilvántartásba történő bejegyzését:
A szálláshely új elnevezése:….………………………..……………………………………………………

A szálláshely új befogadóképessége:								        

Vendégszobák száma:……………………………………………………………………………………………

Ágyak száma:……………………………………………………………………………………………………...	

Magánszemély esetében az adózó nyilvántartásba vételéve kapcsolatos változás:		        
A szálláshely-szolgáltató adóhatóság által megállapított adószáma: --
A szálláshelytípus tekintetében bekövetkező változás                                                                    
Az új szálláshelytípus (a megfelelő aláhúzandó):

a) Szálloda     b) Panzió     c) Kemping     d) Üdülőháztelep      e) Közösségi szálláshely      f) Egyéb szálláshely     g) Magánszálláshely

(A 2020. szeptember 30-ig nyilvántartásba vett, vagy működési engedéllyel rendelkező azon egyéb szálláshely-szolgáltató, amely megfelel a magánszálláshelyre vonatkozó követelményeknek, 2021. december 31-ig kérelmezheti, hogy a jegyző a szálláshely-szolgáltatási bejelentését magánszálláshely szolgáltatásra módosítsa.)

Az ingatlan használatának jogcímében bekövetkező változás (bekarikázandó):                          

a) Tulajdonos   	  b) Társtulajdonos   	        c) Bérlő   	d) Haszonélvező            e) Egyéb

Bérleti szerződés esetén: Lejárat időpontja: -- vagy Határozatlan idejű 

A szálláshelykezelő szoftverben bekövetkező változás:                                                                 

Alkalmazás neve és verziószáma:………………………………………………………………......................
Gyártó vagy forgalmazó neve:……………………………………………………………………………………
Használatba vétel dátuma:……..………………………………………………………………………………...

A szálláshelyen a továbbiakban élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni vagy forgalomba hozni kívánok / nem kívánok (megfelelő rész aláhúzandó)

FIGYELEM! A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban regisztrált adatok módosítását és törlését is a szálláshely-szolgáltató – természetes személy szálláshely-szolgáltató esetében – személyesen, a szálláshely-szolgáltató törvényes képviselője, vagy a szálláshely-szolgáltató által a rendelkezési nyilvántartásban meghatalmazott személy köteles elvégezni!

NYILATKOZOM, hogy a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 1. számú mellékletének ismeretében a kérelemben megjelölt szálláshely megfelel a vonatkozó bejelentési és üzemeltetési követelményeknek. Tudomásul veszem a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtal kapcsolatos regisztrációs és folyamatos adatszolgáltatási kötelezettségem van. 


Kelt. ………..……………..……, …………………......….év…….……….…….…..….hó…………….…..nap 


   …………………………………..
									        bejelentő aláírása (bélyegzője)

Csatolandó mellékletek:
egyéni vállalkozó esetében vállalkozói igazolvány, vagy az igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásáról I cég esetében cégkivonatot (végzés) és aláírási címpéldány I magánszemély esetében adószám I az ingatlan használatának jogcímében bekövetkező változás esetén a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével, haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot, közös tulajdonban álló szálláshely esetében – ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató – a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot I a szálláshelykezelő szoftverben történő változás esetén a változást igazoló dokumentumokat I befogadóképesség változása esetén helyszínrajzot

